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 הנחיות לתשלום בכרטיס אשראי בפורטל 

 
 סטודנטים יקרים! 

 

 אנו שמחים לבשר כי ניתן לצפות באתר המכללה בפורטל הסטודנט בדף חשבון  

 מפורט ולשלם באמצעות כרטיס אשראי במידע מקוון לסטודנט. 

 

 דף חשבון: קישור לצפייה בדף חשבון 

 עליכם להיכנס לפורטל הסטודנט באינטרנט בהתאם להנחיות הבאות: 

 לסטודנט ← מידע מקוון לסטודנט ← תשלומים ← דף חשבון  

 בו ניתן לצפות בשנה שנבחרה בכל התנועות הכספיות, להלן צילום המסך.  
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 (התשלום תופס מסגרת)   קישור לתשלום בכרטיס אשראי  תשלומים באשראי:

 הבאות: עליכם להיכנס לפורטל הסטודנט באינטרנט בהתאם להנחיות 

 תשלומים באשראי  ←תשלומים   ← מידע מקוון לסטודנט ← לסטודנט 

 להלן צילום המסך. 

 
 

 לפניכם הנחיות לביצוע תשלום יתרות החוב: 

 במסך הבא מוצגת היתרה בהתאם לסוגי החיוב ועלינו לבחור את הסכום הנדרש לתשלום. 

 במידה ומעוניינים לשלם את כל החוב לוחצים על החיוב בקוביה הנדרשת ובנוסף על קובית בחר.  

 במידה ומעוניינים להסדיר חלק מיתרת התשלום לוחצים על צלמית העפרון ובוחרים את הסכום  

 הרצוי ובהמשך על קובית בחר. 

 . אחרי כל בחירה בקובית בחר יופיע סה"כ הסכום לתשלום והפניה לתשלום 

 (העסקה תופסת מסגרת)ניתן לשלם את התשלום באשראי בתשלום אחד או בתשלומים.
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 שימו לב!  

 עפ"י הנחיות משרד החינוך שכר הלימוד צמוד למדד עד למועד התשלום האחרון,  

 במידה ויהיו הפרשי הצמדה ישלימו הסטודנטים את הפרשי ההצמדה בגין התשלומים  

 ששולמו מראש.  

 להלן צילום מסך. 

 

 

 : ויוצג בפנינו המסך הבא  מביאה אותנו לבחירה מהו סוג התשלום שבחרנושלם לחיצה על  
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 ונקלוט את    למסך התשלום בו נבחר את מספר התשלומים  במידה ובחרנו בעסקת תשלומים נעבור 

 , להלן צילום מסך. פרטי כרטיס האשראי 

 במידה ובחרנו בתשלום אחד לא נדרש לרשום את מספר התשלומים. 

 אנא זכרו תשלום בתשלומים תופס מסגרת בכרטיס האשראי לתשלומים העתידיים. 

 ₪.  ₪10,000 הסכום שיעמוד לרשותנו להמשך בכרטיס האשראי יקטן ב  10,000אם שילמנו לדגמא: 

 

 

 

 
 

 

 בברכת הצלחה בלימודים,                                  

 מדור שכר לימוד                                   

 

 


